
Rælingen kommune satser 
stort på utvikling



Fjerdingby Sentrum

Det er planlagt nytt sentrum på 

Fjerdingby, med tilbud innen kultur 

og helse, butikker, kafe, og boliger



Fjerdingby

Barnehage

Sentrumsområdet

Bolig, forretning, 

kontor

Boligblokker

Boligblokker

Boligfelt-

småhus/rekkehusBoligblokker



Perspektiv torget
- kultur- og helsekvartal til venstre
- Butikk og boliger til høyre



Fra Bjørnholthagan mot torget



Gårdsrom til boliger på torget



Fra eneboligene i Åsen mot 

sentrum



Nytt boligområde nedenfor rådhuset



Sentrumsområdet sett fra Øvre Rælingsveg

Øvre Rælingsvei



Ny varmesentral på 
Fjerdingby

Det er startet arbeid med å etablere 
et nærvarmeanlegg for å produsere 
miljøvennlig energi til byggene i 
Fjerdingby sentrum.
Det er allerede etablert 86 
energibrønner.



Ny Fjerdingby skole

Det planlegges ny skole på Fjerdingby 
med ferdigstilling i 2021/2022, 750 
elever.



Ny Fjerdingby skole
Illustrasjon hvordan skolen kan se ut fra Marikollen idrettspark



Ny Fjerdingby skole - Perspektiv



Utvidelse Smestad skole

Det er startet en utbygging på 
Smestad skole som skal stå ferdig i 
2019, kapasiteten økes fra 300 til 530 
elever.
Prosjektet har en tydelig miljøprofil, 
med passivhus og energivennlig 
oppvarming.



Smestad skole - Illustrasjoner

Ny del



Smestad skole - Illustrasjoner



Det satses på gode 

uteområder på skolene for 

å legge til rette for aktivitet



Satsing på god sykkelparkering 

for å redusere biltrafikken 



Gjennom politisk vilje, dyktige 
medarbeidere og tverrfaglig samarbeid, 
skapes det utvikling som faktisk gjør en 

forskjell for ansatte og innbyggerne.



Marikollen 
ungdomsskole

Skolen utvides for å forberede
for veksten som kommer.

Uteområdet utvikles med en 
bypark for alle innbyggerne i 
kommunen



Illustrasjon av fasade sett fra idrettsparken



Forplassen utenfor den nye vestibylen blir opparbeidet med benker og beplantning



Den nye vestibylen gir hyggelige sitte- og samtaleplasser, 

for å legge til rette for gode miljøer på skolene. 



Det er planlagt ny 

bypark, for å ha et 

lavterskel tilbud til 

alle innbyggerne i 

kommunen.

< AKTIVT SENTRUM>



Løvenstadvegen boliger

Eksisterende omsorgsboliger utvides 
med 5 nye leiligheter



Løvenstavegen boliger-Fasade





Lognsdalen boliger

I tilknytning til eksisterende 
omsorgsboliger i Lognsdalen 
etableres det 8 nye leiligheter 
som satsing på egne boliger for 
rus og psykiatri



Lognsdalen boliger - illustrasjon



Løvenstadtunet

På Løvenstad ble det i 2016 tatt i 
bruk 32 nye plasser for 
institusjon, spesielt tilrettelagt for 
mennesker med demens. 









Gjennom disse prosjektene dere nå har sett, 
og mange flere, satser Rælingen kommune 
stort på utvikling


